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XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych zapraszana obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej,
która odbędzie się w dniu 30 maja 2017 r. /wtorek/ o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu
Miejskiego w Ustrzykach Dolnych.

Proponowany porządek obrad:
- Otwarcie XXXIV sesji Rady Miejskiej,
- Przyjęcie porządku obrad,
- Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej,
- Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny,
- Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za
2016 rok:
- odczytanie opinii Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych w sprawie w/w sprawozdań oraz
informacji o stanie mienia gminy Ustrzyki Dolne,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu
gminy za 2016 rok,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok,
- odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków Rady Miejskiej w sprawie wniosku o
udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Ustrzyk Dolnych absolutorium za 2016 rok,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2016 rok,
- Przerwa.
- Prezentacja pozostałych uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie. (projekty uchwał zostaną
przesłane w terminie 7 dni przed sesją)
- Wolne wnioski i zapytania radnych,
- Sprawy różne,
- Zakończenie obrad. informacja: U.G. Ustrzyki D.
Skomentuj to na FORUM DYSKUSYJNYMWydawca
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